Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 10 oktober 2022.
Närvarande: Leif Ahl, Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag, Rustan Olsson.
Suppleanter Lars Axelsson, Leif Gullersby.
Ej närvarande: Linda Govik, Peter Ohlsson, Leif Wahlberg.
1. Mötets öppnande
Ordföranden Martin J öppnar mötet klockan 18. 00
2. Dagordning
Dagordning läses upp av ordföranden, som godkänns av mötesdeltagarna.
3. Föregående protokoll
Martin J läser upp föregående protokoll, inga synpunkter framfördes. Protokollet läggs i arkivpärm.
4. Ekonomi
Lite diskussion uppstod runt frågan om ny kassör. Något konkret hur föreningen skall lösa frågan kom inte
upp på mötet. Diskussionen får fortsätta.
5. Långtidsplan
Ingen fråga.
6. Harry
Nya batterier med en kapacitet på ungefär 120 Ah för start o glödning samt belysning på Harry behöver
förnyas och köpas in. Ett par offerter har inkommit till föreningen där priset i runda tal ligger på 2800 till
3800 kr styck.
Leif A fick i uppdrag att undersöka hos några fler leverantörer om priset går att förhandla ner.
7. Verkstan
- Teddens agentur som har en hel del reservdelar till Skandiamotorer och finns lagrade i Säve nära
Göteborg, i Varatrakten samt på Gullmarsvarvet i Lysekil. Styrelsen beslutade att försöka ta del av sådant
materiel som vi har möjlighet att ta hand om. I övrigt ansåg mötet att det blir en omöjlighet för föreningen
att ta hand om allt detta material, hur stort värdet än må vara.
- Ronny J har lämnat in gasbehållarna för syrgas och acetylen i retur. Behållarna har vi haft på hyresavtal
under längre tid utan att komma till någon nämnvärd användning.
Föreningen har köpt in egna gasbehållare av mindre modell.
8. Museet
Ingen fråga.
9. Fastigheten
- Taket i oljeboden behöver åtgärdas ganska omgående då det kan finnas en rasrisk. Kommer det mycket
snö så kan risken vara överhängande. En första åtgärd är att förstärka upp taket med en kraftig takbjälke.
- En äldre klyvsåg och hobbysåg (lövsåg) som fanns i snickarboa ställs ut till försäljning.
10. TKM / Evenemang
Nya annonsplanscher för TKM har beställts på trycket.
11. Rapporter
- 25 nya instruktionsböcker för Skandia 13 och 14 har beställts hos trycket.
- NAV har kommit med en inbjudan till hembygdsföreningen i Strömstad.
- BHRF BåtHistoriska RiksFörbundet -nystartad förening- inbjuder till medlemskap.
Mötet tackade nej till båda inbjudningarna

12. Övrigt
- Styrelsen diskuterar om att ordna en träff för de personer som hjälpte till på TKM som ett tack för
hjälpen. Olika förslag diskuterades om vad för förtäring som skulle passa och ligger inom rimliga
kostnader.
Räkor, smörgåstårta eller julbord.
Leif A lovade att sondera lite om detta och återkommer.
- En fråga som kom upp på mötet var om det genom vuxenskolan skulle gå att ordna med en
svetsutbildning av enklare slag. Det är inte meningen att utbilda licenssvetsare.
- Åke meddelar att han varit i kontakt med Kjell Jacobsson som lämnat positivt besked som föredragshållare på årsmötet.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 8 november kl. 18.00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19.50
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Sekreterare

Martin Johansson
Ordförande

